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A Hyperion, uma das principais fornecedoras mundiais de soluções de Business Intelligence (BI), 
já está de olho no potencial do mercado brasileiro de pequenas e médias empresas (PME). A partir 
de janeiro de 2005, a companhia americana planeja o lançamento dos primeiros produtos 
voltados para o segmento. A Hyperion atua no Brasil desde 1998, com foco nas grandes 
corporações do País. Hoje, atende empresas como Gerdau, Cemig, Vivo, Votorantim, Petrobras e 
Latasa. "O segmento PME está passando pelas mesmas necessidades das grandes, mas em escala 
diferente. A demanda é a mesma", afirmou o diretor para a América Latina da Hyperion, Antonio 
Paulo Rihl.  
 
O mercado de BI no Brasil movimentou R$ 4,3 bilhões no ano passado. Em 2004, o volume de 
negócios deve crescer 30%, saltando para R$ 5,6 bilhões, segundo pesquisa da E-Consulting. "O 
mercado de BI está crescendo. E as pressões para a sua adoção não são tecnológicas, mas de 
mercado. Todas demandam capac idade de controlar melhor suas operações", disse o executivo.  
 
A Hyperion já está oferecendo no mercado americano soluções específicas para empresas com 
faturamento inferior a US$ 500 milhões. Nos Estados Unidos, a companhia mantém uma força de 
vendas voltada para o segmento. "Nos EUA, esse mercado precisa de soluções com preços 
diferenciados. Junto com o parceiro empacotamos um produto voltado para o segmento. O 
mercado PME traz desafios para a empresa. É um segmento com receita menor e baixo poder de 
compra", disse o vice-presidente da Hyperion para a América Latina, Chris Labruna.  
 
Mais concorrência  
 
Não é só Hyperion, no entanto, que está tentando entrar no mercado de pequenas e médias 
empresas. Segundo Labruna, as outras fornecedoras de BI também se preparam para atingir esse 
segmento. "O mercado corporativo já está bem servido de soluções de BI. Isso já não acontece 
nas médias. Todas (as fornecedoras) estão pensando em como atacar esse mercado. E a Hyperion 
tem assumido uma liderança nesse movimento", afirmou o executivo, lembrando que já existem 
algumas empresas de tecnologia que surgiram para atender as pequenas e médias.  
 
No Brasil, o alvo serão as empresas com faturamento inferior a US$ 150 milhões. Os resultados 
obtidos no mercado americano devem servir como base para a estratégia que será adotada no 
País. "Esse nicho não é, em geral, bem atendido. Existe uma grande oportunidade de crescimento 
nesse mercado. Vamos entrar com uma oferta para o segmento no Brasil. O canal de distribuição 
é o caminho para atingir essas empresas", afirmou Rihl.  
 
A Hyperion quer ampliar a sua rede de distribuição no mercado brasileiro. Atualmente, a empresa 
possui quatro distribuidores no País, concentrados em São Paulo. Sem parceiros regionais, a 
Hyperion busca canais de vendas em Brasília, Minas Gerais e na região Sul. "O objetivo é 
aumentar a cobertura e poder atender melhor o mercado com serviços", afirmou o diretor da 
empresa.  
 
As vendas indiretas representam 50% da receita da Hyperion no Brasil. Na América Latina, elas 
garantem 70% do faturamento anual da empresa. A Hyperion faturou mundialmente US$ 622 
milhões no ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2004. No Brasil, responsável por 50% das 
vendas nas América Latina, o crescimento foi de 28%. "A América Latina é uma região muito 
importante para empresa. A companhia tem crescido rápido na região e com rentabilidade", disse 
Labruna.  
 
 
 
 



MicroStrategy cresce  
 
A MicroStrategy, provedora de software de business intelligence, divulgou resultados financeiros 
no período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2004 (o terceiro trimestre do exercício 
fiscal de 2004), em que o aumento das receitas de licenças se deve principalmente ao fechamento 
de numerosas transações com receitas de licenças superiores a US$ 1 milhão durante o trimestre. 
A empresa anunciou lucros GAAP de US$ 7,22 por ação em base diluída. A receita no período foi 
de US$ 60,6 milhões, em comparação com US$ 42,8 milhões no terceiro trimestre de 2003, o que 
representa um aumento de 42%.  
 
No segundo trimest re deste ano a receita havia sido de US$ 49,9 milhões. Em relação à receita de 
licenças, no terceiro trimestre deste ano ela foi de US$ 25,8 milhões em comparação com US$ 
17,7 milhões no terceiro trimestre de 2003, um aumento de 46%. Esse resultado foi a maior 
receita trimestral de licenças desde o terceiro trimestre de 2000. Já no segundo trimestre deste 
ano, ela foi de US$ 18,3 milhões. A receita de serviços no terceiro trimestre de 2004 foi 38% 
maior que a do terceiro trimestre de 2003, principalmente devido ao crescimento de serviços de 
manutenção em clientes.  
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